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Izvleček
Rekreacija prebivalcev Mestne občine Ljubljana
Rekreacija je zelo pomemben vidik posameznikovega življenja, saj obnavlja psihične in fizične
sposobnosti, ki so zaradi vsakodnevnih dejavnosti oslabljene. Navsezadnje je s kakovostnim
preživljanjem prostega časa povezana tudi kakovost življenja posameznika. V prvem delu
zaključne seminarske naloge so razloženi nekateri strokovni termini, vezani na rekreacijo in
prosti čas. Zaradi lažjega proučevanja se raziskava v nadaljevanju naloge osredotoča na bližnjo
rekreacijo, ki obsega rekreacijske dejavnosti, vezane na prosti čas med delovnim tednom, ob
koncu tedna ter med prazniki. V tem delu zaključna seminarska naloga predstavi in poskuša
razložiti rezultate anketne raziskave, katere namen je pridobiti podatke, ki omogočajo vpogled
v rekreacijske navade prebivalcev Mestne občine Ljubljana. V zadnjem delu so rezultati
raziskave primerjani s podobno starejšo raziskavo.
Ključne besede: Mestna občina Ljubljana, rekreacija, bližnja rekreacija, prosti čas, izletništvo
ob koncu tedna

Abstract
Recreation of the residents of the City Municipality of Ljubljana
Recreation is a very important aspect of one's life as it replenishes mental and physical
capabilities that are weakened due to everyday activities. After all, how free time is spent
greatly correlates to the quality of life. In the first part of the final seminar paper, some
professional terms that are crucial for understanding the subject of recreation and free time
are explained. To ease the process of analysis, the second part of the seminar paper focuses
on neighbouring recreation, which takes place in the free time during the week, on weekends
and during the public holidays. In this part, the results of survey which aimed to acquire the
data, which helped examine the recreational habits of the residents of the City Municipality
of Ljubljana, are presented and explained. In the final part, the results of this study are
compared to a similar older study.
Keywords: City Municipality of Ljubljana, recreation, neighbouring recreation, leisure,
weekend trips
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1.Uvod
Z razvojem spleta so postale informacije povezane z zdravim načinom življenja dostopne
vedno večjim množicam, posledično pa se ljudje bolje zavedajo nujnosti zmanjšanja
vsakodnevnih fizičnih in psihičnih obremenitev. Z večanjem števila prebivalcev v mestih in
števila zaposlenih v podjetjih so vsakodnevni medsebojni stiki postali bežni in površinski. Zato
menim, da je zaradi stresnega načina življenja, utrujenosti povezane z monotonim vsakdanom
na delovnem mestu in težjega vzdrževanja socialnih vezi, rekreacija v današnjem času
pomembnejša kot kadarkoli prej.
Povečana mobilnost in dvig življenjskega standarda sta v zadnjih desetletjih omogočila širok
spekter načinov preživljanja prostega časa, posamezniki pa lahko svoj prosti čas preživljajo
dlje od doma kot v preteklosti. Razlog za to je najverjetneje v dejstvu, da za potovanje do
želene lokacije izvajanja prostočasne dejavnosti porabijo manj časa in denarja.
Razvoj medijev in dostop do informacij prek spleta sta pripomogla k hitrejšemu širjenju novih
trendov, povezanih s preživljanjem prostega časa. Prav tako pa ciljne skupine hitreje in lažje
dosežejo informacije o odprtju novih športno-rekreativnih centrov, kulturnih centrov in
lokalov ter informacije o športnih, kulturnih ali drugih prireditvah. Dostop do informacij preko
interneta pa ljudem olajša ukvarjanje z novimi prostočasnimi dejavnostmi, ki jih zanimajo, saj
so na spletu dostopni mnogi priročniki in zemljevidi, ki nudijo nasvete za začetnike. Kot
pomemben dejavnik bi izpostavil tudi socialna omrežja in razne spletne forume, ki omogočajo
povezovanje posameznikov z enakimi prostočasnimi interesi. Ta povezovanja se s spleta
prenašajo tudi v resnični svet, kot posledica pa nastajajo različna nova društva in klubi, ki lahko
organizirano kot skupina delujejo tudi na pokrajino in njene elemente.
Kakovost življenja je po opredelitvi OECD iz leta 1984 odvisna tudi od prostega časa. Po
mnenju mnogih raziskovalcev se pomen prostega časa povečuje, saj ta ni več namenjen le
obnovitvi telesnih in duševnih moči, ampak vedno bolj tudi osebnostnemu razvoju,
samouresničitvi, samopotrditvi in uživanju življenja (Jeršič, 2002). Prosti čas je torej ena od
osnovnih človekovih potreb.
Prosti čas je zelo pomemben tudi z vidika gospodarstva, saj omogoča obnavljanje delovnih
moči zaposlenim, hkrati pa predstavlja določen ekonomski potencial, saj rekreativne
dejavnosti zahtevajo določene rekreacijske objekte, prometno infrastrukturo, parkirna mesta,
zelene površine, gostinske objekte in specializirane prodajalne.

1.1. Namen in cilji zaključne seminarske naloge
Namen zaključne seminarske naloge z naslovom Rekreacija prebivalcev Mestne občine
Ljubljana je, s pomočjo anketne raziskave raziskati in predstaviti značilnosti bližnje rekreacije
prebivalcev Mestne občine Ljubljana med tednom in ob koncu tedna, v zaključnem delu pa
ob primerjavi s starejšimi raziskavami izpostaviti morebitne trende spreminjanja značilnosti
preživljanja prostega časa občanov.
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CILJI
- ugotoviti s katerimi rekreacijskimi dejavnostmi se ukvarjajo prebivalci Mestne občine
Ljubljana;
- ugotoviti koliko časa prebivalci MOL namenijo rekreaciji med tednom ter koliko časa
namenijo izletom ob koncu tedna;
- ugotoviti kje se prebivalci MOL običajno ukvarjajo s prostočasnimi dejavnostmi med tednom
ter kako daleč se nahajajo izletniški cilji ob koncu tedna;
- ugotoviti za katere rekreativne dejavnosti je povpraševanje večje od trenutne ponudbe;
- ugotoviti kako pogosto se prebivalci MOL ob koncu tedna odpravijo na izlet ter kakšni so
vzgibi zanje;
- ugotoviti razlike v preživljanju prostega časa med starostnimi skupinami prebivalcev MOL;
- ugotoviti kako dostop do osebnega avtomobila vpliva na oddaljenost območij rekreacije in
izletov ter časovne zakonitosti preživljanja prostega časa;
- ugotoviti možne trende spreminjanja udeleževanja v prostočasnih dejavnostih.

1.2. Hipoteze
Tekom izdelave zaključne seminarske naloge so bile preverjene sledeče štiri hipoteze:
1. Prebivalci Mestne občine Ljubljana se danes ukvarjajo z drugačnimi prostočasnimi
dejavnostmi kakor pred dvema desetletjema.
2. V Mestni občini Ljubljana so zadovoljene rekreacijske potrebe prebivalcev. Večina
vprašanih se lahko ukvarja z želenimi rekreativnimi dejavnostmi in si ne želi novih
rekreativnih površin ali objektov v občini.
3. Prebivalci Mestne občine Ljubljana se večinoma odpravljajo na enodnevne izlete,
izletniške točke, ki jih obiskujejo, pa so od Ljubljane oddaljene 60 km ali več.
4. Osebe iz gospodinjstev z osebnim avtomobilom se na izlet odpravijo pogosteje in dlje
kakor osebe iz gospodinjstev brez osebnega avtomobila.

1.3. Metode dela
S pomočjo zbrane strokovne literature so v teoretičnem delu razloženi temeljni pojmi, ki so
pomembni za razumevanje obravnavane tematike, v nadaljevanju pa je preko osnovnih
fizičnogeografskih in družbenogeografskih lastnosti orisano proučevano območje.
Kot temelj seminarske naloge je bil oblikovan anketni vprašalnik, ki je bil zaradi lažje
primerjave ugotovitev osnovan po vzoru starejše raziskave iz leta 1995 z naslovom Bližnja
rekreacija prebivalcev mesta Ljubljane, katere avtor je Matjaž Jeršič. Tako so bile v anketni
vprašalnik vključene dejavnosti, s katerimi se je po zbranih podatkih iz leta 1995 v prostem
času ukvarjalo največ vprašanih. Omenjena raziskava je obravnavala prebivalce Ljubljane ter
njihovo prostočasno vedenje v topli in hladni polovici leta, naša raziskava pa je proučevala
prostočasno vedenje prebivalcev celotne občine, neodvisno od letnega časa. Zaradi tega
raziskavi nista povsem primerljivi, posledično pa so rezultati starejše raziskave uporabljeni
predvsem za ilustracijo.
Anketiranje je bilo opravljeno v mesecu maju, podatki pa so bili zbrani s kombinacijo spletnega
in terensko izvedenega anketiranja, s čimer je bilo pridobljenih 108 veljavnih anket.
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V zaključni seminarski nalogi je poudarek na bližnji rekreaciji, saj ta vrsta rekreacije pušča
najlažje zaznavne posledice v geografskem prostoru, poleg tega pa so rekreativne dejavnosti
znotraj doma v veliki meri neodvisne od prostočasne ponudbe na proučevanem območju.
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2.Definicija osnovnih pojmov
V nadaljevanju so opredeljeni in razloženi osnovni pojmi povezani s prostim časom in
rekreacijo, ki so potrebni za razumevanje proučevane tematike.

2.1.Prosti čas
Prosti čas je pojem, ki se ga v različnih strokah različno opredeljuje. Ker se vsi nadaljnji pojmi
nanašajo na prosti čas, iz njega izvirajo ali pa so vanj umeščeni, je smiselno najprej definirati
ta pojem.
Prosti čas je tisti del časa, ki posamezniku ostane, ko ta opravi delo in osnovne človekove
funkcije. Deli se ga na prosti čas v širšem smislu in prosti čas v ožjem smislu. V socialni
geografiji je v širšem smislu prosti čas opredeljen kot vsakodnevno delovanje posameznika
izven terminsko določenega dela, v ožjem smislu pa čas, s katerim posameznik razpolaga po
lastnih željah in ga ne usmerja stvarna nuja (Jeršič, 1985).
Lešnik (1977) je življenjski čas razdelil na svobodni čas in čas obveznosti. Čas obveznosti
obsega tako delo, kot tudi biološke in socialne življenjske potrebe. Svobodni čas je opredelil
kot ves čas izven časa obveznosti, naprej pa ga je razdelil na brezdelje, mirujoč počitek,
rekreacijo in prosti čas. Prosti čas je še nadalje delil na čas prostovoljnosti in čas prostosti. V
času prostovoljnosti se posameznik prostovoljno vključi v aktivnosti in sprejme vse
obveznosti, ki izvirajo iz organiziranosti takšne aktivnosti. V času prostosti pa se posameznik
vključuje v aktivnosti, ki s seboj ne prinašajo obveznosti. Torej odločitev, da posameznik
preneha s takšno aktivnostjo, ne prinaša nikakršnih negativnih posledic.
Opredelitev pojma prostega časa dodatno otežuje dejstvo, da se ljudje v prostem času
ukvarjajo z različnimi aktivnostmi, tudi takšnimi, ki so sicer bolj delovne, izobraževalne ali
oskrbovalne narave. Jeršič je v svojem delu Turstična geografija (1985, str. 13), grafično
prikazal nekatere dejavnosti, ki so preplet prostega časa in drugih področij delovanja človeka.

Slika 1: Preplet človekovih dejavnosti (Jeršič, 1985, str. 13)

Opredelitev pojma dodatno otežuje dejstvo, da je prosti čas subjektiven, saj je odvisen od
odnosa posameznika do določene dejavnosti (Freizeitlexikon, 1986). Kot primer bi veljalo
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omeniti rekreativne športnike, ki jih k rednim treningom ne sili življenjska nuja, temveč se s
športom resno ukvarjajo zaradi lastne želje. V primeru, da takšen trening ni preintenziven in
prepogost, po definiciji še vedno ustreza rekreaciji, saj še vedno obnavlja moči. Če pa sta
količina in intenzivnost treningov tako visoka, da športna aktivnost več ne obnavlja moči
temveč jih troši, potem takšna dejavnost presega okvire rekreacije. A o profesionalnem
športu še ni mogoče govoriti, saj ne gre za osebe, ki bi se s športom preživljale. Poleg tega pa
takšni posamezniki časa, ki ga namenijo treningom, pogosto ne opredeljujejo kot prostega in
mu pripisujejo določeno mero nujnosti, druge prostočasne dejavnosti pa prilagajajo urnikom
treninga. Podobno velja tudi za osebe, ki se v prostem času dodatno izobražujejo. Obe
dejavnosti imata elemente dejavnosti, ki niso izključno prostočasne.
Prosti čas za posameznika ne pomeni brezdelja, ampak je to čas, s katerim posameznik ravna
glede na lastne želje in vzgibe. Prav tako je to čas, ko na posameznika ne deluje nobena
zunanja sila ali obveznost (Lešnik, 1982).
Torej je prostočasna dejavnost vsaka dejavnost, ki jo posameznik prostovoljno izvaja v
prostem času, ne glede na to ali je takšna dejavnost tudi produktivna v smislu oskrbe ali
izobraževanja.
Prosti čas se kot pojem pojavlja šele od 19. stoletja dalje, ko so se začele regulacije delovnega
časa in časa namenjenega obnovitvi delovnih moči delavcev v tovarnah. Deloma gre zasluga
boju delavcev za omejitev delovnega časa, deloma pa tehnološkemu razvoju, saj se je delo
preložilo z zaposlenih na stroje (Lešnik, 1977).
V razvitih industrializiranih državah se je v preteklosti prosti čas bistveno podaljšal na račun
krajšega delovnika, daljšega dopusta in koncev tedna (Kladnik, 2001). Novejše raziskave
kažejo na to, da se količina prostega časa v obdobju zadnjih 20 do 30 let ni bistveno
spreminjala (Veal, 2003).
Pospešena avtomatizacija proizvodnje in pojav robotizacije torej nista povzročila opaznega
povečanja prostega časa. Skupaj z intenzivno terciarizacijo gospodarstva pa so se pojavili
trendi na področju dela, kot sta vedno večje število zaposlenih s fleksibilnim delovnikom ali
pa tistih, ki delajo na daljavo. Predvsem pri delu na daljavo je zelo izrazit prihranek časa
povezan s transportom na delovno mesto, saj se to nahaja doma. Zato bi lahko zmotno mislili,
da posamezniki, ki delajo na daljavo, posledično razpolagajo z več prostega časa. Temu pa ni
tako, saj se zaradi istih tehnologij, ki omogočajo delo na daljavo, briše meja med prostim in
delovnim časom. Zaposleni so tako rekoč vedno dosegljivi za delovne obveznosti, na primer
branje in odgovarjanje na spletno pošto ali odgovarjanje na telefonske klice (Sullivan,
Gershuny, 2004).
Že v 19. stoletju je bilo znano, da imajo posamezniki z različnim socio-ekonomskim ozadjem
na razpolago različne količine prostega časa. Leta 1899 je Veblen v svojem delu The Theory of
Leisure Class trdil, da imajo najbogatejši družbeni sloji tudi največ prostega časa. Vendar pa je
danes prisoten paradoks, da imajo najbogatejši posamezniki prostega časa najmanj (Sullivan,
Gershuny, 2004).

5

2.2.Rekreacija
Pojem rekreacija označuje obnavljanje oziroma krepitev psihičnih in fizičnih sposobnosti, ki
so zaradi življenjskih in delovnih razmer oslabljene ali ogrožene. Delimo jo lahko na pasivno
in aktivno. Pri pasivni rekreaciji gre za dejavnosti, ki od udeleženca ne zahtevajo
pomembnejše fizične aktivnosti. Takšne dejavnosti so na primer udeleževanje na kulturnih in
zabavnih prireditvah. Aktivna rekreacija vsebuje dejavnosti, pri katerih udeleženec sodeluje s
svojo fizično aktivnostjo (Jeršič, 1971). Takšne dejavnosti so raznolike vrste skupinskih in
individualnih športov, s katerimi se je mogoče ukvarjati na prostem ali v zaprtih prostorih.
Rekreacija je ožji pojem od prostega časa, saj označuje dejavnosti, ki služijo sprostitvi ali
obnavljanju življenjskih moči. Problematično za razlago pojma pa je dejstvo, da se lahko
nekatere aktivnosti včasih pojmuje kot rekreacijske in drugič ne. Primer takšne dejavnosti je
hoja domov, ki predstavlja rekreativno dejavnost v sončnem pomladnem vremenu, ne pa tudi
v mrzlem in deževnem vremenu (Jeršič, 1985).
Prav tako kot pri prostem času se tudi pri pojmu rekreacije pojavljajo aktivnosti, kjer se
rekreativna funkcija meša z drugimi (Jeršič, 1985). Takšna dejavnost je na primer vrtičkarstvo,
pri katerem se mešata funkcija rekreacije in oskrbovanja.
Rekreacija je pretežno dejavnost fizične narave, namenjena vzpostavljanju ravnotežja in
krepitve posameznika po utrujenosti (Lešnik, 1977).
Ker pa so dejavnosti lahko rekreacijske tudi, če se posameznik z njimi ukvarja doma, je Jeršič
(1998) rekreacijo razdelil na dejavnosti v domačem stanovanju in njegovi neposredni okolici
ter na dejavnosti, ki niso izključno vezane na dom in se jih izvaja v različnih namenskih objektih
ali v naravi.
Rekreacijske dejavnosti se glede na trajanje lahko deli na tri skupine. To so dejavnosti med
tednom, dejavnosti ob koncu tedna in praznikih ter dejavnosti v počitniškem prostem času.
(Ruppert, Maier, 1970).

2.3.Bližnja rekreacija
Pojem bližnja rekreacija označuje rekreacijo, ki je časovno omejena na prosti čas med tednom
in ob koncu tedna ter ob praznikih, prostorsko pa je osredotočen na kraj bivanja in na bližnjo
okolico (Jeršič, 1995).
K bližnji rekreaciji se prištevajo rekreativne dejavnosti med tednom in rekreativne dejavnosti
ob koncu tedna ter praznikih (Jeršič, 1998).

2.4. Izletniška rekreacija
Izletniška rekreacija se odvija predvsem na območjih izven mesta, ki so za določene
rekreacijske dejavnosti posebej privlačna. Predvsem dobro dostopna območja izletniške
rekreacije so pogosto tudi območja počitniškega turizma (Jeršič, 1998).
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2.5.Počitniška rekreacija
Pojem počitniška rekreacija se nanaša na rekreativne dejavnosti v času dopustniškega
turizma. Počitniška rekreacija je locirana v pokrajine, ki imajo relativno visoko ustreznost za
rekreacijske dejavnosti na prostem (Jeršič, 1998).
Pri počitniški rekreaciji so poti do ciljnih območij praviloma daljše, posameznik pa je za
dejavnosti pripravljen porabiti več časa, denarja in energije kakor pri drugih vrstah rekreacije
(Cigale, 1998).
Zaradi navedenih specifik se del seminarske naloge, ki se nanaša na anketno raziskavo, ne
osredotoča na počitniško rekreacijo, saj je ta vrsta rekreacije tako časovno kot tudi prostorsko
bistveno drugačna od bližnje rekreacije.
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3.Geografski oris Mestne občine Ljubljana
3.1.Lega

Slika 2: Kartografski prikaz proučevanega območja

Mestna občina Ljubljana leži v Osrednjeslovenski statistični regiji. Obsega 17 četrtnih
skupnosti in 39 naselij, med katerimi je največje mesto Ljubljana, ki je tudi prestolnica
Slovenije. Občina se razteza na 274,99 km2, povprečna nadmorska višina pa znaša 298 m
(Ljubljana v številkah, 2018).

3.2.Naravnogeografske značilnosti
Mestna občina Ljubljana se po regionalizaciji Geografskega inštituta Antona Melika
Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter Inštituta za
geografijo, ki je sicer naravnogeografska, razteza na štirih pokrajinah. To so Cerkljansko,
Škofjeloško, Polhograjsko in Rovtarsko hribovje na zahodnem delu, Savska ravan na
osrednjem in severnem delu, Posavsko hribovje na vzhodnem delu in Ljubljansko barje na
južnem delu občine (Kladnik, 1996).
Poleg omenjenih štirih pokrajinskih enot je občino smiselno deliti še na peto enoto. To so
Šmarnogorski osamelci, ki ležijo na severozahodu občine (Hrvatin, Perko, 2000).
Proučevano območje sestavljajo zelo raznolike kamnine. Karbonski in permski skrilavi glinavci
ter kremenov peščenjak in konglomerat sestavljajo hriboviti svet Posavskega hribovja,
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vzhodni del Polhograjskega hribovja in južne obronke Šmarne gore. V teh pokrajinskih enotah
se pojavljajo tudi mezozojski apnenci in dolomiti, ki so prisotni tudi na Rašici in v okolici
Toškega Čela. Ljubljansko polje sestavljajo pleistocenski peščeni prod na južnem delu, ki je
ponekod sprijet v konglomerat, holocenski prod ter pesek na severnem delu polja. Ljubljansko
barje sestoji iz kvartarnih nanosov, gline, melja, peska pa tudi šote (Hrvatin, Perko, 2000).
Z geološko strukturo je pogojen tudi relief. Ta je uravnan na glinenih prodnatih nanosih na
Savski ravni in na Ljubljanskem barju, drugod pa je rahlo do močno razgiban.
Približno tretjino občine pokrivajo združbe bukovih gozdov, ki se pojavljajo predvsem v
hribovitem svetu. Drugo tretjino pokriva združba belega gabra in hrasta gradna. Približno
petino območja pokriva gozd belega gabra in hrasta doba, desetino območja pa pokriva
gozdna združba rdečega bora in borovničevja (Hrvatin, Perko, 2000). Od zgodnje poselitve
naprej se je naravna vegetacija na območju antropogeno spreminjala, tako zaradi gradnje
bivališč kot tudi zaradi potreb po obdelovalnih površinah, zato je na velikem delu občine
danes prisotno rastlinstvo, ki se bistveno razlikuje od naravnega rastlinstva območja.
Večino območja Mestne občine Ljubljana sestavljajo neprepustne kamnine, zato so na
območju prisotni številni površinski vodotoki. Največji med njimi so Kamniška Bistrica,
Ljubljanica in Sava, ki se zlivajo pri vasi Podgrad.
Na območju občine je zelo pomemben vir pitne vode v prodnih zasipih na Ljubljanskem polju
(Kolbezen, Pristov, 1998).
Pitna voda v Ljubljani (Ljubljansko polje in Ljubljansko barje) je po kriterijih Svetovne
zdravstvene organizacije kakovostna, vode, načrpane na Ljubljanskem polju, pa ni potrebno
klorirati (Plut, 2002).
Območje Mestne občine Ljubljana ima zmerno celinsko podnebje zahodne in južne Slovenije.
Zanj je značilna velika namočenost, ki znaša med 1300 in 2500 mm padavin letno, z jesenskim
viškom (Ogrin, Plut, 2012).
Nižinski del občine ima izrazito kotlinski značaj, kar se zelo pozna pri podnebnih značilnostih
ravninskega dela območja. Prisotna je južnoalpska klima z zmernim celinskim značajem.
Temperatura letno niha do 21 stopinj, povprečna januarska temperatura, izmerjena v
Ljubljani v Bežigradu, je -1,1 stopinj Celzija, povprečna julijska pa 19,9 stopinje Celzija. Zaradi
prej omenjene kotlinske lege je v ravninskem delu občine pozimi prisoten pojav temperaturne
inverzije, ki ga spremlja megla. Tako je razlika med številom meglenih dni na meteorološki
postaji Ljubljana Bežigrad (120,8 dni na leto), ki leži na nadmorski višini 299 m, in postajo na
Šmarni gori (31,2 dni na leto), ki leži na višini 665 m, 89,6 meglenih dni na leto (Jernej, 2000).
Zaradi pojava mestnega toplotnega otoka se temperature zraka med mestom in okolico
mesta razlikujejo od 5 do 7 stopinj, pozimi, ob prisotnosti snežne odeje izven mesta, pa tudi
do 10 stopinj (Jernej, 2000).
Poleti je onesnaženost zraka v kotlinskem delu zaradi dobro razvitega podolinskega vetra in
zadostnega vertikalnega mešanja zraka nizka, pozimi, ob stabilnem inverzijskem vremenu pa
visoka (Jernej, 2000).
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3.3.Družbenogeografske značilnosti
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20-24 let
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Slika 3: Prebivalstvena piramida Mestne občine Ljubljana, vir podatkov: SURS, 2018

1.1.2018 je bilo po podatkih pridobljenih s spletnega podatkovnega portala SURS-a v občini
289.518 prebivalcev, od tega 139.777 moških (48,3 %) in 149.741 žensk (51,7 %). V spodnjem
grafikonu so prikazani prebivalci Mestne občine Ljubljana po spolu in petletnih starostnih
skupinah.
V občini so plače nadpovprečno visoke glede na državno povprečje (1670,69€ bruto), saj
povprečna bruto plača znaša 1.937,00€. To nakazuje na višji standard prebivalcev občine.
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Slika 4: Status aktivnosti prebivalstva v MOL in državi, vir podatkov: SURS, 2018

Leta 2017 je bilo v občini 117.737 zaposlenih oseb, kar predstavlja 47.6 % prebivalcev občine,
starejših od 15 let. Istega leta je bilo v občini 15.160 brezposelnih oseb, kar predstavlja 11,4
% aktivnega prebivalstva v občini. S slike 4 je razvidno, da od državnega povprečja najbolj
odstopata višji delež učencev, dijakov in študentov (12,6 % prebivalstva starejšega od 15 let)
in manjši delež upokojencev (28,1 % prebivalstva starejšega od 15 let).

Izobrazbena struktura
MOL

Izobrazbena struktura
Slovenija

Osnovnošolska
ali manj

Osnovnošolsk
a ali manj

Srednješolska

Srednješolska

Višješolska,
visokošolska

Višješolska,
visokošolska

Slika 5:Izobrazbena struktura Mestne občine Ljubljana in izobrazbena struktura Slovenije, vir podatkov: SURS, 2018

S slike 5 je razvidno, da se izobrazbena struktura v Mestni občini Ljubljana precej razlikuje od
izobrazbene strukture države. V Mestni občini Ljubljana ima delno ali v celoti dokončano samo
osnovno šolo 18 % prebivalcev starejših od 15 let, 48 % ima srednješolsko izobrazbo, 34 % pa
dokončano višjo ali visoko šolo.
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4.Predstavitev rezultatov
V poglavju so predstavljeni rezultati anketne raziskave, katere namen je bil pridobiti podatke
o prostočasnem vedenju vprašanih tako med delovnim tednom kot tudi ob koncih tedna. S
pomočjo pridobljenih podatkov je bila v nadaljevanju opravljena primerjava z raziskavo
Rekreacija prebivalcev Mestne občine Ljubljana iz leta 1995. Anketa je bila namenjena osebam
s stalnim prebivališčem v mestni občini Ljubljana, starim vsaj 15 let.

4.1. Demografske značilnosti vprašanih
Spol anketiranca
Moški
Ženski

Frekvenca
51
57

Odstotek vprašanih
47
53

Preglednica 1: Spol anketirancev

Ženski
53%

Moški
47%

Slika 6: Spolna sestava anketirancev

S slike 6 je razvidno, da je bilo 47 % vprašanih moških, 53 % pa žensk. Vzorec se po spolni
sestavi bistveno ne razlikuje od stanja, merjenega 1. 1. 2018 (48,3 % prebivalcev moškega
spola in 51,7 % prebivalcev ženskega spola).
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Starostna skupina
15—18 let
19—26 let
27—45 let
46—65 let
Nad 65 let

Frekvenca
3
58
18
19
10

Odstotek vprašanih
3
54
17
18
9

Preglednica 2: Starost vprašanih

Nad 65 let
9%

15-18 let
3%

46-65 let
17%

19-26 let
54%
27-45 let
17%

Slika 7: Vprašani po starostnih skupinah

S slike 7 je mogoče razbrati, da največji delež vprašanih sodi v starostno skupino 19—26 let.
Ta starostna skupina predstavlja 54 % vzorca, kar je bistveno več kot pri celotni populaciji, v
kateri ta starostna skupina predstavlja 12 %. Zaradi takšnih razlik med proučevanim vzorcem
in celotno populacijo so verjetno dobljeni rezultati manj reprezentativni za celotno
populacijo, prav tako pa je manjša verodostojnost primerjav s prejšnjimi raziskavami.
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Status aktivnosti
Dijak ali študent
Zaposlen
Upokojenec
Brezposeln
Drugo

Frekvenca
58
33
12
3
2

Odstotek vprašanih
54
31
11
3
2

Preglednica 3: Status aktivnosti anketirancev

Brezposeln
3%

Drugo
2%

Upokojenec
11%

Dijak ali študent
54%
Zaposlen
30%

Slika 8: Status aktivnosti vprašanih

S slike 8 je mogoče razbrati, da največji delež vprašanih predstavljajo osebe s statusom dijaka
ali študenta (54 %). To precej odstopa od realnega stanja v občini, saj osebe s statusom
učenca, dijaka ali študenta, skupaj predstavljajo 10,7 % prebivalcev Mestne občine Ljubljana.
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Lastništvo osebnega
avtomobila
Da
Ne

Frekvenca

Odstotek vprašanih

92
16

85
15

Preglednica 4: Anketiranci, ki imajo v gospodinjstvu osebni avtomobil

Osebni avtomobil v gospodinjstvu
Ne
15%

Da
85%
Slika 9: Anketiranci, glede na lastništvo osebnega avtomobila v gospodinjstvu

S slike 9 lahko razberemo, da ima največji delež vprašanih v gospodinjstvu osebni avtomobil
(85 %). To ne preseneča saj je v občini, po podatkih Statističnega Urada Republike Slovenije,
registriranih 1,2 osebnega avtomobila na gospodinjstvo.
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4.2. Rekreacija med delovnim tednom
V nadaljevanju so predstavljeni rezultati dela ankete, ki se osredotočajo na bližnjo rekreacijo
med delovnim tednom.
4.2.1. Koliko ur tedensko namenite ukvarjanju s prostočasnimi dejavnostmi med
delovnim tednom?
Število ur
Manj kot 2 uri
Od 2 do 4 ure
Od 5 do 8 ur
Več kot 8 ur

Frekvenca
13
32
33
32

Odstotek vprašanih
12
29
30
29

Preglednica 5: Število ur, namenjenih prostočasnim dejavnostim med tednom

35
30
25
20
15
10
5
0
Manj kot 2 uri

Od 2 do 4 ure

Od 5 do 8 ur

Več kot 8 ur

Slika 10: Število ur, namenjenih prostočasnim dejavnostim med tednom

S slike 10 je razvidno, da se največ vprašanih med tednom s prostočasnimi dejavnostmi izven
doma ukvarja od 5 do 8 ur na teden (30 %). Skoraj enako število vprašanih pa prostočasnim
dejavnostim nameni od 2 do 4 ure tedensko (29 %) in več kot 8 ur (29 %).
Opozoriti velja, da je so nekateri vprašani, kot je mogoče opaziti pri odgovorih na naslednje
vprašanje, pod dejavnosti bližnje rekreacije šteli tudi prostočasne dejavnosti, ki se navadno
izvajajo doma. Hkrati pa je pri nekaterih vprašanih lahko prišlo do tega, da kot prosti čas
razumejo le tisti čas, ki ga preživljajo povsem svobodno, k čemur mogoče ne prištevajo
dejavnosti v okviru društev ali institucij, kot sta na primer glasbena ali jezikovna šola.
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15—18 let
Manj kot 2 0
uri
Od 2 do 4 1
ure
Od 5 do 8 ur 1
Več kot 8 ur 1

19—26 let
7

27—45 let
1

46—65 let
4

Nad 65 let
1

15

6

7

3

16
20

9
2

4
4

2
4

Preglednica 6: Primerjava starostnih skupin vprašanih s številom ur rekreacije

V preglednici 6 je razvidno, da je v starostni skupini 19—26 let največji delež vprašanih bližnji
rekreaciji namenilo več kot 8 ur (34 %). V starostni skupini 27—45 let je 50 % vprašanih bližnji
rekreaciji med tednom namenilo od 5 do 8 ur. V starostni skupini 46—65 let je 37 % vprašanih
bližnji rekreaciji med tednom namenilo od 2 do 4 ure, pri starejših od 65 let pa jih je 40 %
bližnji rekreaciji med tednom namenilo več kot 8 ur.
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4.2.2. S katerimi prostočasnimi dejavnostmi se najpogosteje ukvarjate med delovnim
tednom?
Dejavnost
Sprehod
Obisk sorodnikov ali
prijateljev
Obdelovanje vrta ali vrtička
Sončenje, kopanje
Obisk kulturne prireditve
Obisk lokala
Ogled kinopredstav
Kolesarjenje
Tenis
Obisk športne prireditve
Športi z žogo
Tek
Fitnes
Plavanje
Drugo*

Frekvenca
60
36

Odstotek vprašanih
55
33

18
8
11
42
4
25
1
3
17
14
19
5
22

16
7
10
38
4
23
1
3
15
13
17
5
20

Preglednica 7: Prostočasne dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo vprašani med delovnim tednom

*Druge prostočasne dejavnosti so predstavljene v nadaljevanju

Število vprašanih
Sprehod
Obisk lokala
Obisk sorodnikov ali prijateljev
Kolesarjenje
Fitnes
Obdelovanje vrta ali vrtička
Športi z žogo
Tek
Obisk kulturne prireditve
Sončenje, kopanje
Plavanje
Ogled kinopredstav
Obisk športne prireditve
Tenis
Drugo
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Slika 11: Prostočasne dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo vprašani med delovnim tednom

Največ vprašanih se med tednom izven doma rekreira s sprehodi (55 %), obiski lokala (38 %)
in obiski sorodnikov ali prijateljev (33 %).
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Med drugimi prostočasnimi dejavnostmi so vprašani našteli vodene vadbe (5), računalniške
igrice (2), pohodništvo, rolanje, obrezovanje dreves, udeleževanje jezikovnih tečajev,
plezanje, balinanje, sodelovanje v gasilskem društvu, mečevanje, družabne igre, gledanje
serij, branje, ukvarjanje z motociklizmom, ples, igranje inštrumenta in jogo.
Kot je že bilo omenjeno pri prejšnjem vprašanju, so tudi pri tem vprašanju anketiranci
naštevali nekatere dejavnosti, ki so navadno vezane na dom. Kot najbolj izstopajoče velja
omeniti branje, gledanje serij in igranje računalniških igric. S temi dejavnostmi se je mogoče
ukvarjati tudi izven doma, vendar pa se jih navadno povezuje z domačim okoljem. Seveda pa
obstaja možnost, da se vprašani z navedenimi dejavnostmi ukvarjajo izven doma, na primer v
knjižnici.
V preglednici 8 so predstavljene najbolj priljubljene prostočasne dejavnosti med delovnim
tednom, po starostnih skupinah.
Starostna skupina

Najbolj priljubljena
dejavnost

15—18 let
19—26 let

Športi z žogo (33 %)
Sprehod (19 %)

Druga najbolj
priljubljena
dejavnost
Obisk lokala (22 %)
Obisk lokala (19 %)

27—45 let

Sprehod (26 %)

Obisk lokala (15 %)

46—65 let

Kolesarjenje (28 %)

Sprehod (23 %)

Nad 65 let

Obdelovanje vrta ali Sprehod (23 %)
vrtička (32 %)

Tretja najbolj
priljubljena
dejavnost
Fitnes (22 %)
Obisk sorodnikov,
prijateljev (14%)
Obisk sorodnikov,
prijateljev (11 %)
Kolesarjenje (11 %)
Obisk sorodnikov,
prijateljev (14 %)
Obisk sorodnikov,
prijateljev (20 %)

Preglednica 8: Najbolj priljubljene dejavnosti med delovnim tednom po starostnih skupinah
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4.2.3. Kje se običajno ukvarjate z zgoraj obkroženimi prostočasnimi dejavnostmi?
Lokacija
V soseski, v kateri živim
Drugje znotraj občine
V sosednji občini
V kateri drugi občini

Frekvenca
56
46
4
4

Odstotek vprašanih
51
42
4
4

Preglednica 9: Lokacija ukvarjanja s prostočasnimi dejavnostmi vprašanih

V sosednji občini
3%

Drugje znotraj
občine
42%

V kateri drugi občini
4%

V soseski, v kateri
živim
51%

Slika 12: Lokacija ukvarjanja s prostočasnimi dejavnostmi vprašanih

Slika 12 prikazuje lokacijo, na kateri se vprašani ukvarjajo s prostočasnimi dejavnostmi. Največ
vprašanih se med tednom rekreira v soseski, v kateri živijo (51 %). Najmanj vprašanih pa se s
prostočasnimi dejavnostmi ukvarja v sosednji občini (4 %) ali v kateri drugi občini (4 %), kar je
razumljivo, saj je prosti čas med tednom precej omejen in ne dopušča premagovanja velikih
razdalj. Hkrati pa majhen delež vprašanih, ki se med tednom rekreirajo izven občine, nakazuje
na to, da je znotraj občine obstoječa ponudba prostočasnih dejavnosti precej široka in pokriva
skoraj vse rekreacijske potrebe občanov.
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4.2.4. Ali bi se ob primerni ponudbi med delovnim tednom ukvarjali še s katero drugo
prostočasno dejavnostjo? Če da, s katero?
Želja po drugi prostočasni
dejavnosti
Da
Ne

Frekvenca

Odstotek vprašanih

38
72

35
65

Preglednica 10: Vprašani, ki bi se ob primerni ponudbi ukvarjali s še katero drugo prostočasno dejavnostjo

Da
35%

Ne
65%

Slika 13: Delež vprašanih, ki bi se ob primerni ponudbi ukvarjall še s katero drugo prostočasno dejavnostjo

S slike 13 je razvidno, da se večina vprašanih ne želi ukvarjati z novo prostočasno dejavnostjo,
tudi če bi za to bil izpolnjen pogoj primerne ponudbe (65 %). Tako visok delež vprašanih, ki se
ne želijo ukvarjati z drugimi prostočasnimi dejavnostmi, lahko kaže na več stvari. Lahko gre za
to, da so rekreacijske potrebe večine vprašanih zadovoljene in se ti vprašani lahko že sedaj
ukvarjajo z želenimi prostočasnimi dejavnostmi. Lahko pa gre preprosto za pomanjkanje
prostega časa, kar vprašanim, tudi v primeru primerne ponudbe, onemogoča ukvarjanje z
novimi prostočasnimi aktivnostmi.

21

Plavanje
Borilne veščine
Strelstvo
Plezanje
Vodene vadbe
Ostali zunanji športi
Ostali dvoranski športi
Nešportne dejavnosti
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Slika 14: Prostočasne dejavnosti, s katerimi bi se vprašani ukvarjali v primeru ustrezne ponudbe (število navedb)

Pri predstavitvi odgovorov so bili zaradi preglednosti pri izdelavi grafikona na sliki 14 nekateri
odgovori združeni v skupine. To so borilne veščine (boks, tajski boks, judo in borilne veščine)
in vodena vadba (vodena vadba in zumba). V skupini ostali zunanji športi so združene
dejavnosti balinanje, alpinizem, golf, lokostrelstvo, planinarjenje, veslanje, zunanji fitnes,
paintball in odbojka na mivki. V skupini ostali dvoranski športi so združene aktivnosti: ples,
košarka, akrobatika, namizni tenis, dvoranski nogomet in skvoš. V skupini nešportne
dejavnosti so združene aktivnosti: šivanje, obisk predstav, obisk kina, petje in družabne igre
(2).
Čeprav nekatere od naštetih dejavnosti niso nujno vezane na bližnjo rekreacijo in se jih lahko
izvaja tudi doma, so te dejavnosti vseeno prikazane, saj jih je mogoče izvajati tudi izven doma.
To predvsem velja, kadar so te dejavnosti institucionalizirane, kot je na primer petje v sklopu
glasbene šole, ali kadar se te dejavnosti izvaja v sklopu organiziranih društev, kot je primer pri
igranju družabnih iger in šivanju.
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4.3. Rekreacija ob koncu tedna
V nadaljevanju so predstavljeni rezultati dela ankete, ki se osredotoča na rekreacijo ob
koncu tedna.
4.3.1. Kako pogosto se ob koncu tedna odpravite na izlet?
Pogostost izletov
Frekvenca
Manj kot 1-krat mesečno
27
1-krat mesečno
32
2-krat mesečno
25
3-krat mesečno
13
4-krat mesečno
8
Večkrat na teden
3

Odstotek vprašanih
25
30
23
12
7
3

Preglednica 11: Pogostost udeleževanja na izletih ob koncu tedna
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Slika 15: Pogostost udeleževanja na izletih ob koncu tedna

S slike 15 je mogoče ugotoviti, da se največ vprašanih udeležuje izletov 1-krat mesečno (30
%). Najmanj vprašanih se izletov udeležuje večkrat na teden (3 %).
Kot je opazno z grafa, se z naraščanjem števila izletov preko enega na mesec udeležba
zmanjšuje. Razlogi za to so obravnavani v naslednjem podpoglavju.
Zanimivo je, da se anketiranci, ki so starejši od 65 let, hkrati najredkeje in najpogosteje
odpravijo na izlet. 50 % vprašanih iz te starostne skupine se je na izlet odpravilo manj kot 1krat mesečno, 30 % pa se jih je na izlet odpravilo 4-krat ali večkrat na mesec. Razlog za takšne
rezultate bi morda lahko bilo dejstvo, da je bil vzorec zelo majhen in zato manj
reprezentativen. Druga možnost je, da pripadnikom te starostne skupine udeležbo na izletih
otežuje ali onemogoča slabo zdravstveno stanje, ki je pogosteje prisotno v tej starostni
skupini. Kot tretjo možnost pa bi veljalo izpostaviti tudi previsoke stroške, saj se ob upokojitvi
opazno znižajo osebni prihodki.
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Preglednica 12: Pogostost izletov glede na lastništvo avtomobila v gospodinjstvu anketirancev

S pogostostjo udeleževanja na izletih je povezan tudi dostop do osebnega avtomobila. To je
razvidno iz dejstva, da se 56 % vprašanih, ki v gospodinjstvu nima osebnega avtomobila, izleta
udeleži manj kot 1-krat mesečno, nihče od njih pa se izleta ne udeleži več kot 3-krat mesečno.
4.3.2. Razlog, da se na izlet ne odpravite večkrat:
Razlog
Frekvenca
Bolezen ali druge
4
zdravstvene težave
Pomanjkanje prostega časa 53
Previsoki stroški
22
Slabo vreme
8
Ne čutim potrebe
21

Odstotek vprašanih
4
49
20
7
19

Preglednica 13: Razlog, zaradi katerega se anketiranci na izlete ne odpravljajo bolj pogosto

Ne čutim potrebe
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20%

Slika 16: Razlog, zaradi katerega se anketiranci na izlete ne odpravljajo bolj pogosto

S slike 16 je razvidno, da se največji delež vprašanih (49 %) ne udeležuje izletov bolj pogosto
zaradi pomanjkanja prostega časa. Najmanj vprašanih je kot omejitveni dejavnik navedlo
slabo vreme (7 %) in bolezen ali druge zdravstvene težave (4 %). Pri prvem je razlog za tako
nizek delež verjetno v tem, da se večina vprašanih ne ukvarja le z eno, od vremena odvisno
prostočasno dejavnostjo, in se zato lahko udeleži izleta tudi v primeru slabega vremena. Pri
drugem pa nizek delež vprašanih ni presenetljiv, saj so zdravstvene težave pogosto povezane
z višjo starostjo, med vprašanimi pa je bilo zelo malo oseb starejših od 65 let.
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4.3.3. Zakaj se najpogosteje odpravite na izlet?
Dejavnost
Obisk sorodnikov ali
prijateljev
Sprehod
Planinarjenje
Kopanje, sončenje
Piknik
Gobarjenje, nabiranje
gozdnih sadežev
Kolesarjenje
Obisk športne ali kulturne
prireditve
Delo na vrtičku ali v
vinogradu
Pomoč pri kmetijstkih
opravilih pri prijateljih
Obisk restavracije
Lov ali ribolov
Drugo*

Frekvenca
52

Odstotek vprašanih
48

50
27
28
18
8

46
25
26
17
7

22
15

20
14

6

6

7

6

24
1
3

22
1
3

Preglednica 14: Dejavnost na izletu

*Odgovori »Drugo« so vsebovali sledeče odgovore: volja, druženje z družino in uživanje v
življenju. Zaradi možnega nerazumevanja vprašanja in ponujenih odgovorov, ti 3 odgovori
niso prikazani v spodnjem grafikonu.
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Gobarjenje, nabiranje gozdnih sadežev
Pomoč pri kmetijstkih opravilih pri prijateljih
Delo na vrtičku ali v vinogradu
Lov ali ribolov
Drugo*
Slika 17: Dejavnost na izletu
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S slike 17 je mogoče opaziti, da se večina vprašanih na izlet odpravi zaradi dveh dejavnosti. To
sta obisk sorodnikov ali prijateljev (48 %) in sprehod (46 %). Sledijo jima kopanje, sončenje
(26 %), planinarjenje (25 %), obisk restavracije (22 %) in kolesarjenje (20 %).

Najbolj priljubljen
razlog

Druga najbolj
priljubljen razlog

Tretja najbolj
priljubljen razlog

Obisk sorodnikov,
prijateljev (22 %)
Obisk sorodnikov,
prijateljev (18 %)

Planinarjenje (22 %)

19—26 let

Kopanje, sončenje
(33 %)
Sprehod (21 %)

27—45 let

Sprehod (23 %)

46—65 let

Sprehod (20 %)

Obisk sorodnikov,
prijateljev (20 %)
Kolesarjenje (18 %)

Nad 65 let

Obisk sorodnikov,
prijateljev (38 %)

15—18 let

Gobarjenje,
nabiranje gozdnih
sadežev (14 %)

Planinarjenje (11 %)
Kopanje, sončenje
(11 %)
Obisk restavracije
(11 %)
Planinarjenje (11 %)
Obisk sorodnikov,
prijateljev (16 %)
Planinarjenje (10 %)
Kopanje, sončenje
(10 %)

Preglednica 15: Najpogostejše dejavnosti na izletu po starostnih skupinah

Opozoriti velja, da med podanimi odgovori ni zimskih športov ali dejavnosti, vezanih izključno
na hladnejši del leta. Verjetno bi v primeru, da bi bila anketa izvedena v zimskih mesecih,
vprašani naštevali bistveno drugačne dejavnosti.
4.3.4. Kako daleč se običajno odpravite na izlet?
Oddaljenost
Manj kot 10 km
Od 10 do 30 km
Od 30 do 60 km
Od 60 do 100 km
100 km ali več

Frekvenca
14
15
24
23
32

Odstotek vprašanih
13
14
22
21
30

Preglednica 16: Običajna oddaljenost izletniških ciljev vprašanih
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Slika 18: Običajna oddaljenost izletniških ciljev vprašanih

S slike 18 je razvidno, da se največ vprašanih na izlet ob koncu tedna običajno odpravi 100 km
daleč ali več, najmanj pa se jih na izlet odpravi bližje kot 10 km od doma. To sicer ne
preseneča, saj so bližnja območja lažje dosegljiva tudi v času rekreacije med tednom, zato
takšni cilji lahko predstavljajo manj zanimive izletniške točke ob koncu tedna.
Pri tem vprašanju je prišlo do največ nejasnosti, saj so vprašani različno računali oddaljenost
izletniških ciljev. Marsikdo je na primer podal oddaljenost največkrat obiskanega kraja, hkrati
pa med najpogosteje obiskana območja pripisal bistveno bližja ali bistveno bolj oddaljena
območja.
Tudi pri tem vprašanju bi, če bi bila anketa izvedena v zimskih mesecih, verjetno vprašani
odgovorili drugače, saj bi bili cilji izletov drugačni. Tako so na primer v zimskih mesecih
pomembnejše lokacije z naravnimi in umetnimi drsališči, smučišči in sankališči.
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Preglednica 17: Lastništvo osebnega avtomobila in oddaljenost izletniških ciljev

Vprašani, ki imajo v gospodinjstvu osebni avtomobil, se v največji meri odpravljajo na izlete
100 km ali dlje od doma (34 %), najmanj pa se jih odpravi na izlet bližje kot 10 km od doma
(12 %). Pri tistih, ki v gospodinjstvu nimajo osebnega avtomobila, se največji delež vprašanih
odpravi na izlet med 60 in 100 km daleč (38 %), najmanj pa 10 do 30 km daleč (6 %) in več kot
100 km daleč (6 %).
Osebe, ki v gospodinjstvu nimajo osebnega avtomobila se torej v povprečju odpravljajo na
izlete bližje kakor tisti, ki v gospodinjstvu imajo avtomobil, vendar pa točne razlike ni mogoče
ugotoviti. Zelo verjetno je, da se osebe, ki nimajo lastnega osebnega avtomobila, na izlet
odpravijo redkeje zaradi slabše dostopnosti izletniških ciljev z javnim potniškim prometom.

28

4.3.5. Naštejte do 3 najpogostejše cilje Vaših izletov:

Najpogostejši cilji izletov
Obalni kraji
Mestna občina Ljubljana
Bled
Bohinj
Krimsko hribovje
Ljubljansko Barje
Suha Krajina z Dobrepoljem
Posavsko hribovje
Cerkljansko, Škofjeloško in Polhograjsko hribovje
Pomurska ravnina
Kras s Slavniškim hribovjem
Nanos
Kranjska Gora
Julijske Alpe
Krško-Brežiško polje
Novomeška pokrajina
Dravsko, Ptujsko in Središko polje
Ribniško-Kočevsko podolje z Velikolaško pokrajino
Pohorsko Podravje
Celjska kotlina
Vipavska dolina z Goriškim poljem
Logatec
Laško
Kamniško-Savinjske Alpe
Hrvaška
Italija
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Slika 19: Najpogostejši cilji izletov ob koncu tedna

Na sliki 19 so predstavljene lokacije, ki so jih vprašani najpogosteje obiskovali. Vprašanje je
bilo odprtega tipa, zato je bilo za predstavitev rezultatov potrebno grupiranje destinacij.
Odločili smo se za grupiranje na podlagi nove naravnogeografske regionalizacije po Natku,
Ogrinu, Senegačniku in Žiberni, iz leta 2012, ki je bila predstavljena v članku Nova
naravnogeografska členitev Slovenije na 47 pokrajin, ki je bil objavljen leta 2013. Ta
regionalizacija je bila izbrana zaradi dejstva, da se to naravnogeografsko regionalizacijo
uporablja pri pouku predmeta geografije v osnovni in srednji šoli. Prav tako gre za nadgradnjo
regionalizacije, ki je bila uporabljena tudi v Atlasu Slovenije za osnovne in srednje šole. Enote
Mestna občina Ljubljana, Bled, Bohinj, Nanos, Kranjska Gora in Laško, od te regionalizacije
odstopajo zaradi praktičnih razlogov, saj so bila ta območja v primeru naselij in Nanosa
večkrat specifično izbrana kot cilj izletov in je bilo zato nesmiselno tako specifične cilje
umeščati v širše regije. V primeru Mestne občine Ljubljana pa so bili različni cilji znotraj občine
(vzpetine in mestne četrti), zaradi lažje predstavitve, zbrani v enotno kategorijo. Od te
regionalizacije odstopa tudi kategorija Obalni kraji, v kateri so zbrani vsi cilji, ki se nahajajo na
slovenski obali – med rezultati ankete so to bili Koper, Piran, Strunjan, Ankaran in Portorož.
Kot zadnji dve kategoriji sta predstavljeni tudi Hrvaška in Italija, ki sta na dnu seznama zaradi
lege izven države.
Na grafikonu so predstavljene le kategorije, ki sta jih naštela dva ali več vprašanih.
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Slika 20: Karta izletniških ciljev

Verjetno bi bili rezultati drugačni, če bi bilo vprašanje zaprtega tipa, vendar pa bi to omejilo
izbiro vprašanih ali pa bi podaljšalo čas izpolnjevanja ankete, saj bi bilo potrebno našteti
množico pokrajin in naselij oziroma bi za izpolnjevanje bila nujna pomoč anketarja, ki pa pri
spletni anketi ni mogoča.
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4.3.6. Običajno trajanje izleta:
Trajanje
Nekaj ur do pol dneva
Cel dan
Dva dni ali več

Frekvenca
47
55
6

Odstotek vprašanih
44
51
6

Preglednica 18: Običajno trajanje izleta ob koncu tedna
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Slika 21: Običajno trajanje izleta ob koncu tedna

S slike 20 je razvidno, da se največ vprašanih ob koncu tedna na izlet odpravi za cel dan (51
%), velik delež se na izlet odpravi za nekaj ur do pol dneva (44 %), najmanj pa se jih na izlet
odpravi za dva dni ali več (6 %).
Ne preseneča, da se najmanj vprašanih odpravi na izlet za dva dni ali več, saj so s tako dolgimi
izleti navadno povezani tudi višji stroški, ki jih povzroči samo potovanje, stroški pa so povezani
tudi s prenočitvijo na izletniškem cilju.
Poudariti je potrebno tudi dejstvo, da sta oddaljenost izletniških ciljev in trajanje izleta
medsebojno povezana. Na podlagi zbranih podatkov je mogoče zaključiti, da bolj kot je
oddaljen izletniški cilj, dlje v povprečju traja izlet.
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Preglednica 19: Dolžina izleta in oddaljenost izletniškega cilja

Iz tabele je razvidno, da se vsi vprašani, ki se navadno odpravijo na izlet manj kot 10 km od
doma, na izlet odpravijo le za nekaj ur do pol dneva. Prav tako se večina vprašanih, ki se na
izlet odpravi od 10 do 30 km daleč, na izlet navadno odpravi za nekaj ur do pol dneva (73 %).
Razvidno je tudi, da se večina vprašanih (87,5 %), ki se na izlet odpravi 100 km ali dlje, na izlet
odpravi za cel dan.
Ob morebitni ponovitvi raziskave bi bilo smiselno vprašati tudi po tem, ali ima vprašani na
izletniškem cilju v lasti sekundarno prebivališče oziroma možnost brezplačnega prenočišča.
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5.Primerjava s starejšimi raziskavami
V svoji raziskavi je Matjaž Jeršič leta 1995 z anketnim vprašalnikom ugotovljal lastnosti
prostočasnega vedenja prebivalcev Ljubljane. Prostočasne dejavnosti med tednom je razdelil
na toplejši in hladnejši del leta.
V pomladnem, poletnem in jesenskem času so prevladovale dejavnosti: sprehod, hoja (71 %),
obisk sorodnikov, znancev (57 %), obdelovanje vrta (36 %), sončenje, kopanje (27 %) in obisk
kulturne prireditve (26 %). V hladnejšem delu leta so prevladovale dejavnosti: obisk
sorodnikov, znancev (63 %), sprehod, hoja (61 %), obisk kulturne prireditve (30 %), ogled
kinopredstave (24 %) in obisk lokala (17 %).
Po podatkih, pridobljenih v naši anketi, se največ vprašanih med tednom rekreira s sprehodi
(55 %), obiski lokala (38 %), obiski sorodnikov ali prijateljev (33 %) in kolesarjenjem (23 %).
Še vedno se torej večina vprašanih med tednom odpravi na sprehod ter obiskuje sorodnike
ali prijatelje, čeprav je njihov delež opazno nižji kakor v raziskavi iz leta 1995. Bistveno večji
pa je delež vprašanih, ki se v prostem času med tednom odpravijo v lokal.
Zelo nizek je delež vprašanih, ki si med tednom ogledajo kino predstavo (4 %). To bi bilo
mogoče pripisati splošnemu zatonu kinematografov, ki so se v veliki meri umaknili spletnim
in kabelskim ponudnikom filmov in serij, prav tako pa so večji kino kompleksi prisotni na
obrobju mesta, s tem pa so morda manj dostopni za rekreacijo med tednom, ki je časovno
zelo omejena.
Veliko večji je delež vprašanih, ki se med tednom ukvarjajo s kolesarjenjem (z 11 % je narasel
na 23 %), kar bi bilo mogoče pripisati mlajši populaciji, ki je sestavljala vzorec, dejstvu, da
marsikdo svojo vožnjo s kolesom na delo ali z dela razume kot način rekreacije, ter izboljšanju
kolesarske infrastrukture v mestu in propagiranju kolesarjenja kot zdravega in trajnostnega
načina prometa. Prav tako je precej nižji delež vprašanih, ki se med tednom udeležijo kulturne
prireditve (10 %). Morebitni razlogi za takšno spremembo niso znani, potencialen razlog pa
leži v dejstvu, da je bila proučena populacija precej mlada, mladi pa morda drugače dojemajo
kulturno-zabavne prireditve.
Matjaž Jeršič je leta 1971 v svojem delu Vrednost in izkoriščenost rekreacijskih površin v SR
Sloveniji – Izletniška potovanja in izletniški prostor s pomočjo anketnega vprašalnika ugotovil,
da se je 27,4 % vprašanih prebivalcev Ljubljane najpogosteje na izlet odpravilo za pol dneva,
57,1 % za cel dan, 14,4 % pa dva dni (1,1 % jih ni odgovorilo).
Glede običajnega trajanja izletov je mogoče ugotoviti, da se je povečal delež vprašanih, ki se
na izlet odpravijo za največ pol dneva (44 %). Hkrati pa se je zelo zmanjšal delež tistih, ki se na
izlet odpravijo za vsaj dva dni (6 %). Zasluge za takšno spremembo bi šlo pripisati povečani
mobilnosti prebivalcev občine, saj večja mobilnost omogoča pogostejše krajše izlete. Razlog
za to je skrajšan čas potovanja na izletniški cilj in nazaj domov, zaradi česar nočitev na izletniški
destinaciji ni potrebna. Prav tako pa lahko na visok delež tistih, ki se na izlet odpravijo za pol
dneva, vpliva povečanje možnosti preživljanja prostega časa v domačem okolju ter zadostna
ponudba prostočasnih dejavnosti v bližini doma.
Jeršičeva raziskava je pokazala, da se v aprilu 1994 na izlet ni odpravilo 20,3 % vprašanih,
enkrat do trikrat je bilo na izletu 58 % vprašanih, 21,7 % pa jih je bilo na izletu večino koncev
tedna.
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Z našo anketo smo ugotovili, da se na izlet manj kot enkrat na mesec navadno odpravi 25 %
vprašanih, 65 % se jih na izlet odpravi enkrat do trikrat mesečno, 10 % vprašanih pa se na izlet
odpravi vsak konec tedna ali celo večkrat na teden. Razlog za tako opazno zmanjšanje deleža
vprašanih, ki se najpogosteje udeležujejo izletov, bi morda šlo pripisati zadostni prostočasni
ponudbi znotraj občine in stanovanjskih sosesk, zaradi katere se lahko posamezniki tudi ob
koncu tedna ukvarjajo s prostočasnimi dejavnostmi, ne da bi odšli na izlet.
V Jeršičevi raziskavi je bilo ugotovljeno, da se vprašani niso pogosteje udeleževali izletov
zaradi dela (56 %), pomanjkanja denarja (32 %), po tem niso čutil potrebe (15 %), zaradi
bolezni pa se izletov ni pogosteje udeleževalo približno 11 % vprašanih.
V naši anketi je 49 % vprašanih kot razlog za manjše udejstvovanje na izletih navedlo
pomanjkanje časa, 20 % jih je navedlo pomanjkanje denarja, 19 % pa po večjem udeleževanju
izletov ne čuti potrebe. Zaradi bolezni ali drugih zdravstvenih težav se izletov v manjši meri
udeležujejo 4 % vprašanih. Razlog za manjši delež vprašanih, ki jim za pogostejše izlete
primanjkuje denarja, bi lahko pripisali dvigu kupne moči, čemur bi prav tako lahko pripisali
večji delež tistih, ki po pogostejših izletih ne čutijo potrebe, saj se zaradi večje kupne moči
lahko posamezniki lažje udeležijo izletov. Kot dodaten faktor bi lahko omenili tudi širitev
avtocestnega omrežja in osebno motorizacijo, ki omogočata hitrejša potovanja na daljše
razdalje. Glede na dejstvo, da so v raziskavi sodelovali predvsem mladi prebivalci občine, ki
zelo verjetno še nimajo otrok, oziroma je takih, ki otroke imajo, med njimi zelo malo, je
mogoče sklepati, da imajo vprašani povprečno na razpolago več finančnih sredstev za izlete,
saj nimajo stroškov z vzdrževanjem otroka.
Glede dejavnosti na izletih so po podatkih, zbranih v Jeršičevi raziskavi iz leta 1995,
prevladovali: kopanje, plavanje (61,9 %) obisk pri prijateljih (50,2 %), sprehod, hoja (39 %),
sončenje (31,6 %), nabiranje gob (27,1 %), piknik (26,7 %), ogled znamenitosti (22,7 %).
Rezultati naše ankete so pokazali, da se največ vprašanih na izlet odpravi zaradi obiska
sorodnikov ali prijateljev (48 %) in sprehoda (46 %). Med najbolj priljubljenimi razlogi za izlet
so tudi kopanje, sončenje (26 %), planinarjenje (25 %), obisk restavracije (22 %) in kolesarjenje
(20 %).
Zelo popularna torej ostajata obiskovanje prijateljev in sorodnikov ter sprehodi. Največja
razlika je opazna pri kopanju in plavanju, kar bi morda bilo mogoče pripisati času izvedbe
ankete, saj je bila ta izvedena na koncu pomladi, vprašani pa ob izpolnjevanju ankete verjetno
niso razmišljali o izletih, umeščenih v poletne mesece, ko so pogoji za obisk zunanjih kopališč
najboljši. Opazen je tudi manjši delež vprašanih, ki se na izlet odpravi zaradi piknika (17 %),
ter delež vprašanih, ki se odpravi gobarit oziroma nabirat gozdne sadeže (7 %). Slednje bi
ponovno lahko pripisali času izvedbe ankete, saj gre predvsem za jesensko dejavnost, lahko
pa gre predvsem za to, da je vzorec sestavljal zelo visok delež mlajših anketirancev.
Po izsledkih Jeršičeve raziskave iz leta 1971 se je 57 % vprašanih na izlet peljalo z lastnim
avtomobilom, 17,4 % pa so se peljali kot sopotniki.
V naši raziskavi ni bilo proučevano, s kakšnimi prometnimi sredstvi se vprašani odpravijo na
izlet.
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V Jeršičevi raziskavi je bilo ugotovljeno, da se je v pomladnem, poletnem in jesenskem času
na izlet odpravilo največ vprašanih na vzpetine v občini (50,5 %), k Blejskemu jezeru z okolico
(36,3 %) in v obmorske kraje (29,9 %). Skupno je na izlet v tujino odšlo 41,2 % vprašanih.
Z našo anketo smo ugotovili, da se največ vprašanih pogosto na izlet odpravi v obalne kraje
(32 %), na cilje znotraj občine (21 %) in na Bled (20 %). Na izlet v tujino se odpravi 8 %
vprašanih.
Opozoriti velja, da je v Jeršičevi raziskavi anketni vprašalnik spraševal specifično po
udeleževanju na izletih v primeru lepega vremena, kar bi lahko vplivalo tudi na podane
odgovore pri vprašanjih o motivih za izletništvo, saj v naši anketi nismo spraševali specifično
po izletništvu v lepem vremenu.
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6.Sklep
Namen zaključne seminarske naloge je bil proučiti in predstaviti bližnjo rekreacijo prebivalcev
Mestne občine Ljubljana. Poleg tega je bil del naloge namenjen tudi primerjavi rezultatov s
podobnimi raziskavami, ki so bile opravljene v preteklosti.
Primerjava rezultatov naše ankete in podatkov, zbranih v preteklih raziskavah, je pokazala, da
se prebivalci Mestne občine Ljubljana danes v veliki meri ukvarjajo s podobnimi prostočasnimi
dejavnostmi kot v preteklosti. Najbolj očitno je povečanje v deleža vprašanih, ki se med
delovnim tednom odpravijo v lokal, ter zmanjšanje deleža vprašanih, ki si med tednom
ogledajo kinopredstavo. Hipotezo, da se prebivalci Mestne občine Ljubljana danes ukvarjajo
z drugačnimi prostočasnimi dejavnostmi kakor pred dvema desetletjema, tako lahko delno
potrdimo.
Z anketnim vprašalnikom pridobljeni podatki kažejo na to, da se večina vprašanih, tudi če bi
obstajala primerna ponudba, ne želi ukvarjati z novo rekreativno dejavnostjo. Večina
vprašanih se med delovnim tednom rekreira znotraj občine, izven občine pa le 8 % vprašanih.
Hipotezo, da so v Mestni občini Ljubljana zadovoljene rekreacijske potrebe prebivalcev, saj se
večina vprašanih lahko ukvarja z željenimi rekreativnimi dejavnostmi in si ne želi novih
rekreativnih površin ali objektov v občini, lahko potrdimo.
Rezultati opravljene anketne raziskave so pokazali, da se 51 % vprašanih navadno odpravi na
izlet za en dan. Enak je tudi delež vprašanih, ki navadno obiskuje izletniške točke, oddaljene
60 km ali več. Hipotezo, da se prebivalci Mestne občine Ljubljana večinoma odpravljajo na
enodnevne izlete, izletniške točke, ki jih obiskujejo, pa so od Ljubljane najpogosteje oddaljene
60 km ali več, lahko potrdimo.
S pomočjo pridobljenih podatkov je bilo ugotovljeno, da se vprašani, ki v gospodinjstvu nimajo
osebnega avtomobila, v večini na izlet odpravijo manj kot enkrat mesečno, nihče od njih pa
se izletov ne udeležuje več kot trikrat mesečno. Prav tako se vprašani iz gospodinjstev brez
osebnega avtomobila na izlete odpravljajo bližje kakor vprašani iz gospodinjstev z osebnim
avtomobilom. Hipotezo, da se osebe, ki živijo v gospodinjstvih, ki imajo osebni avtomobil, na
izlet odpravijo pogosteje in dlje kakor osebe iz gospodinjstev brez osebnega avtomobila, lahko
potrdimo.
Anketa je bila izvedena v mesecu maju, kar bi lahko vplivalo na dobljene rezultate. Večinoma
so vprašani naštevali prostočasne dejavnosti, ki so značilne za toplejši del leta. Tako se med
dejavnostmi, s katerimi se ukvarjajo vprašani, niso pojavljale tipično zimske dejavnosti, kot so
smučanje, sankanje, drsanje in tek na smučeh. Če bi bila anketa izvedena v hladnejšem delu
leta, bi bili rezultati verjetno bistveno drugačni. Prav tako bi zaradi drugačnih dejavnosti, s
katerimi se posamezniki ukvarjajo v hladnejšem delu leta, bile bistveno drugačne destinacije
izletov ob koncu tedna.
Glede na dejstvo, da se prebivalstvo v občini povečuje, spreminja pa se tudi povprečna starost
občanov, je mogoče pričakovati, da se bodo rekreacijske navade v prihodnosti še spreminjale.
Skladno z njimi pa je prav tako mogoče pričakovati, da se bodo v prihodnosti spremenile
potrebe po rekreacijskih površinah ali objektih.
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Ob ponovitvi raziskave bi bilo smiselno anketirance vprašati tudi po podatku, v kateri soseski
oziroma delu občine prebivajo. Tako bi se lahko analiziralo stanje trenutne prostočasne
ponudbe in možnega povpraševanja po specifičnih območjih, s tem pa bi bili pridobljeni
podatki zelo uporabni za izvedbo projektov, katerih cilj je izgradnja prostočasne infrastrukture
v Mestni občini Ljubljana.

37

7.Summary
The purpose of the final seminar paper is to study and present the neighbouring recreation
of the residents of the Municipality of Ljubljana. In addition, one part of the seminar paper
deals with the comparison of the results of similar studies that were conducted in the past.
The comparison between our survey and the data collected in the past studies shows, that
the residents of the Municipality of Ljubljana mostly engage in the same leisure activities as
they did in the past. The most obvious is the rise in the percentage of respondents that visits
the pub during the working week and the reduction in the percentage of respondents that
goes to the movies during the working week.
The data obtained through the survey shows that even if the majority of the respondents
were offered a better selection of activities to choose from they still would not take on a new
recreational activity. During the working week, the majority of respondents engage in leisure
activities inside the municipality (as opposed to just 8 % who engage in leisure activities
outside the municipality).
The results of the conducted survey show that 51 % of respondents usually go on a one-day
trip during the weekend. The same is also the percentage of respondents that visit the
destinations that are 60 km or more away from the municipality.
With the use of the collected data, it was concluded that most respondents that do not own
a car in their household go on a trip less than once a month and that not one of these
respondents goes on a trip three times a month. Additionally, the respondents that do not
own a car in their household visit destinations that are closer to their home than the
destinations that are visited by those respondents who own a car in their household.
The fact that the survey was conducted in the month of May could affect the results. The
respondents mostly listed leisure activities that are typical for the warmer part of the year.
Therefore, the typical winter leisure activities such as skiing, sledding, ice-skating and crosscountry skiing did not appear among the results. If the survey were to be conducted in the
colder part of the year, the results would probably be different. Additionally, the selection of
the weekend destinations for the trips would differ due to different leisure activities people
engage in during the winter.
Due to the fact that the population in the municipality is rising and that the average age of
the citizens is changing, it is to be expected that the recreational habits will change in the
future. In accordance with these changes, it is to be expected that the need for new
recreational areas and facilities will arise.
If the study were to be conducted again, it would be advisable to ask the respondents in which
part of the municipality they reside. Therefore, the state of the current supply and demand
in relation to leisure time could be analysed. This data could then be used to determine the
best possible projects, whose aim is to construct the leisure infrastructure in the Municipality
of Ljubljana.
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10.Priloga
10.1. Anketni vprašalnik

Bližnja rekreacija med tednom
1) Koliko ur na teden namenite ukvarjanju s prostočasnimi dejavnostmi?
a. Manj kot 2 uri
c. Od 5 do 8 ur
b. Od 2 do 4 ure
d. Več kot 8 ur
2) S katerimi prostočasnimi dejavnostmi se najpogosteje ukvarjate med tednom? (do 3
odgovori)
a. Sprehod
i. Tenis
b. Obisk sorodnikov ali prijateljev
j. Obisk športne prireditve
c. Obdelovanje vrta ali vrtička
k. Športi z žogo
d. Sončenje, kopanje
l. Tek
e. Obisk kulturne prireditve
m. Fitnes
f. Obisk lokala
n. Plavanje
g. Ogled kinopredstav
o. Drugo:
h. Kolesarjenje
___________________________
3) Kje se običajno ukvarjate z zgoraj obkroženimi prostočasnimi dejavnostmi?
a. V soseski, v kateri živim
c. V sosednji občini
b. Drugje znotraj občine
d. V kateri drugi občini
4) Ali bi se ob primerni ponudbi ukvarjali še s katero drugo prostočasno dejavnostjo?
a. Da
b. Ne
5) Če ste pri 4.vprašanju obkrožili odgovor a, spodaj navedite prostočasno dejavnost, ki bi
Vas zanimala.
_________________________________________________________________
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Rekreacija ob koncu tedna
6) Kako pogosto se ob koncu tedna odpravite na izlet?
a. Manj kot 1-krat mesečno
d. 3-krat mesečno
b. 1-krat mesečno
e. 4-krat mesečno
c. 2-krat mesečno
f. Večkrat na teden
7) Razlog, da se na izlet ne odpravite večkrat:
a. Bolezen ali druge
zdravstvene težave
b. Pomanjkanje prostega časa

c. Previsoki stroški
d. Slabo vreme
e. Ne čutim potrebe

8) Zakaj se najpogosteje odpravite na izlet? (do 3 odgovori)
a. Obisk sorodnikov ali prijateljev
h. Obisk športne ali kulturne
b. Sprehod
prireditve
c. Planinarjenje
i. Delo na vrtičku ali v vinogradu
d. Kopanje, sončenje
j. Pomoč pri kmetijskih opravilih pri
e. Piknik
prijateljih (npr. trgatev)
f. Gobarjenje, nabiranje gozdnih
k. Obisk restavracije
sadežev
l. Lov ali ribolov
g. Kolesarjenje
m. Drugo:
___________________________
9) Kako daleč se običajno odpravite na izlet?
a. Manj kot 10 km
b. 10 do 30 km
(npr. razdalja LJ-Rakitna, LJ-Grosuplje)
c. 30 do 60 km
(npr. razdalja LJ-Bled, LJ-Trojane)
d. 60 do 100 km
(npr. razdalja LJ-Kranjska Gora, LJ-Novo mesto)
e. 100 km ali več
(npr. razdalja LJ-Koper, LJ-Maribor)
10) Naštejte do 3 najpogostejše cilje Vaših izletov:

__________________________________________________________________
11) Običajno trajanje izleta:
a. Nekaj ur do pol dneva
b. Cel dan
c. Dva dni ali več
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Podatki o anketirancu
Spol:
a. M
b. Ž
Starost:
a. 15-18 let
b. 19-26 let
c. 27-45 let
d. 46-65 let
e. Nad 65 let
Status:
a. Dijak ali študent
b. Zaposlen
c. Upokojenec
d. Brezposeln
e. Drugo
Ali imate v Vašem gospodinjstvu osebni avtomobil?
a. Da
b. Ne
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